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Forslag til vedtak 
Saken legges frem til diskusjon uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
Prosjektplan Kvalitet i skolen 
Egenerklæring HMB Kvalitet i skolen 
 
Saksopplysninger 
Viser til plan for forvaltningsrevisjon (vedtatt av kommunestyret i sak 45/20), kontrollutvalgets 
sak 37/22 Vurdering av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og senest sak 45/22 
Forvaltningsrevisjon – Kvalitet i skolen – Bestilling, der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: 
  

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon - Kvalitet i skolen 
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide et forslag til prosjektplan med 

bl.a. problemstilling, avgrensning, ressursbruk og leveringstidspunkt til neste møte. 
3.   

Ved behandlingen av saken ønsket kontrollutvalget å legge vekt på: 

• Hvordan arbeider kommunen for å nå målsettinger for resultater i skolen? Herunder 
om det er et system som fanger opp og følger opp resultatene. 

• I hvilken grad blir sentrale bestemmelser i opplæringsloven fulgt opp, og driften 
kvalitetssikret, med hensyn til læringsmiljø, kompetansekrav og kompetanseutvikling? 

• Er elevenes læringsbetingelser/læringsmiljø som forutsatt. Herunder sammenheng 
med § 9A i opplæringsloven, elevenes læringsmiljø både fysisk og psykisk. 

• Er det samsvar mellom vedtak om spesialundervisning og den faktiske gjennomføring 
med hensyn til omfang, organisering, personalets kompetanse og bemanning? 

•   
  
Utkast til prosjektplanen som nå er mottatt fra revisor beskriver bl.a. mandat, hvordan 
prosjektet er tenkt avgrenset, kilder til kriterier og metoder for innsamling av data.  
  
Revisor har vurdert sin uavhengighet, og egenerklæring er vedlagt. Revisor har estimert et 
timeforbruk på 320 timer. Rapporten skal leveres sekretariatet innen 15. november 2023 
  
Tittelen revisor har valgt for forvaltningsrevisjonen er: Kvalitet i skolen – fysisk læringsmiljø. 
  
Følgende problemstillinger er utarbeidet: 
  

• Ivaretar Verdal kommune kravene til fysisk læringsmiljø? 
  
  
Vurdering 
Problemstillingen svarer i liten grad ut de fire kulepunktene kontrollutvalget ønsket at 
forvaltningsrevisjonen om kvalitet i skolen skulle legge vekt på, jf. sak 45/22. 
  
Om detter sier revisor i prosjektplanen: 
Revisor ser at det vanskelig lar seg gjøre å dekke alle fire punktene i en forvaltningsrevisjon 
innenfor den gitte rammen. For å vurdere hvilke områder i kommunen som innehar størst 



risiko, har revisor vært i kontakt med sekretær for kontrollutvalget og sett på statistikk 
innenfor grunnskoleområdet i Verdal kommune. Revisor har også benyttet tilstandsrapport 
for grunnskolen i Verdal for 2022. Revisor har forsøkt å ta hensyn til informasjonen fra de 
ulike kildene i utarbeidelsen av foreliggende prosjektplan. Kontrollutvalget gis muligheten til å 
omdisponere problemstillingene i prosjektplanen og eventuelt bestille temaene som ikke blir 
sett på i en senere forvaltningsrevisjon. 
  
Noe av kulepunktene fra bestillingsmøtet vil kunne bli svart ut gjennom prosjektet - 
Oppfølgingsordningen som kommunen skal delta i og er i regi av Utdanningsdirektoratet. 
Link til Utdanningsdirektoratets omtale om prosjektet: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/oppfolgingsordningen/ 
 
  
I tillegg vises til kommunestyrets sak 106/22 Tilstandsrapport for skolene i Verdal 2022, der 
tiltak for skoleutvikling fremover er gitt i kapittel 10. Link til rapporten: 
file://filer8/25614livtro$/Downloads/Tilstandsrapport%20for%20grunnskolen%20-
%202022.PDF 
 
  
Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet. Kontrollutvalget har mulighet til å 
komme med innspill og forslag til endinger så lenge dette ligger innenfor rammene av 
forvaltningsrevisjon samtidig at det finnes tilgjengelige ressurser. 
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